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Annwyl Dai, 
 
 
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)   

 
 
Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 24 Ionawr, ac am anfon copïau o’r dystiolaeth 
ychwanegol sydd wedi dod i law’r Pwyllgor gan Goleg Brenhinol y Meddygon a 
Chomisiynydd Plant Cymru.  
 
Ystyriwyd yn fanwl ba derfyn oedran fyddai fwyaf priodol ar gyfer rhoi twll mewn rhan 
bersonol o’r corff, a hynny bob cam o’r ffordd wrth ddatblygu’r Bil. Hefyd, archwiliwyd y 
mater hwn yn drylwyr yn ystod y gwaith craffu a wnaed gan y Cynulliad blaenorol.  
 
Wrth ddod i’r penderfyniad i bennu 16 oed fel terfyn oedran, rhoddwyd ystyriaeth i ystod 
eang o ffactorau, gan gynnwys sylwadau rhanddeiliaid a’r dystiolaeth a gyflwynwyd mewn 
ymateb i ymgyngoriadau Llywodraeth Cymru.  Edrychwyd ar fathau eraill o weithgareddau y 
mae terfynau oedran 16 a 18 arnynt, a hefyd yr ystod lawn o ofynion ar gyfer diogelu plant a 
phobl ifanc a ddarperir o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 
(CCUHP). Yn benodol, nod ein dull gweithredu oedd amddiffyn plant a phobl ifanc rhag 
niwed, heb amharu’n anghymesur ar eu hawliau i fynegi eu hunain a gwneud 
penderfyniadau am eu bywydau eu hunain.   
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Yn sgil  ymchwiliad y Pwyllgor i’r Bil, mae nifer o randdeiliaid wedi ei gwneud yn glir eu bod 
o blaid codi’r terfyn oedran arfaethedig ar gyfer rhoi twll mewn rhan bersonol o’r corff i 18 
oed, a hynny am amryw o wahanol resymau. Rwyf hefyd wedi nodi bod Comisiynydd Plant 
Cymru, yn ei llythyr diweddaraf at y Pwyllgor, wedi galw ar yw aelodau i ystyried ymhellach 
yr wybodaeth a’r dystiolaeth sydd ar gael yn y maes hwn. Rwyf felly wedi rhoi cyfarwyddyd i 
fy swyddogion edrych ar y dystiolaeth eto, yn enwedig y dystiolaeth fwy diweddar. 
 
Oherwydd y gwaith cymhleth a manwl sy’n gysylltiedig â’r mater hwn, bydd hynny’n cymryd 
nifer o wythnosau. Rwy’n bwriadu ystyried y casgliadau y daw’r Pwyllgor iddynt ar y mater 
hwn, lle mae angen cynnal cydbwysedd gofalus rhwng gofynion pob ochr, fel rhan o’i 
adolygiad cam un, gan gyflwyno safbwynt Llywodraeth Cymru pan fydd dadl ar egwyddorion 
cyffredinol y Bil yn y Cynulliad Cenedlaethol.  
 
Edrychaf ymlaen at gael adroddiad y Pwyllgor ar egwyddorion cyffredinol y Bil maes o law.  
 

Cofion cynnes, 
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